النشـــرة األسبوعيــــة
األسبوع الرابع من شهر أبريل

تقرير يوثق انتهاكات قوات األمن المصرية
و مسلحي داعش في شمال سيناء

النشرة األسبوعية
األسبوع الرابع من شهر أبريل
تغط ــي ه ــذه النش ــرة األح ــداث الت ــي ج ــرت ف ــي ش ــمال س ــيناء باألس ــبوع الراب ــع م ــن ش ــهر أبري ــل م ــن ع ــام 2021
والت ــي تمك ــن فري ــق المؤسس ــة م ــن رصده ــا وتوثيقه ــا بش ــكل ميدان ــي.

الملخص:
س ــجل خ ــال األس ــبوع األخي ــر م ــن ش ــهر أبري ــل وق ــوع انتهاكي ــن تقاس ــمها تنظي ــم داع ــش وق ــوات إنف ــاذ القانون،
حي ــث رص ــدت مؤسس ــة س ــيناء لحق ــوق اإلنس ــان مقت ــل مدن ــي برص ــاص ص ــدر م ــن كمي ــن عس ــكري ف ــي قري ــة
العك ــور التابع ــة لمدين ــة الش ــيخ زوي ــد ،كم ــا س ــجلت المؤسس ــة مقت ــل س ــيدة ورجلي ــن عل ــى ي ــد تنظي ــم داع ــش
ف ــي العري ــش.
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تفاصيل االنتهاكات:
انتهاكات السلطات وقوات إنفاذ القانون المصرية:
قتل عمد غير قانوني في قرية العكور التابعة لمدينة الشيخ زويد
2021.04.24
أدى إط ــاق رص ــاص م ــن كمي ــن يتمرك ــز ف ــي نط ــاق قري ــة العك ــور إل ــى مقت ــل ش ــاب ف ــي العق ــد الثال ــث م ــن عم ــره
يدع ــى عبدالرحم ــن احم ــد عل ــي العك ــور ،الملق ــب بأب ــو فرح ــة .ونقل ــت جث ــة القتي ــل إل ــى مستش ــفى الش ــيخ زوي ــد
الع ــام ومن ــه إل ــى مستش ــفى العري ــش المرك ــزي ث ــم إل ــى محافظ ــة بورس ــعيد لمعاين ــة الطبيب الش ــرعي الس ــتخراج
تصري ــح الدف ــن ال ــذي ت ــم بع ــد م ــرور  3أي ــام عل ــى مقتل ــه.

عبدالرحمن أحمد العكور
ف ــي حدي ــث ل ــه م ــع مؤسس ــة س ــيناء ،ق ــال أح ــد س ــكان القري ــة“ :عب ــد الرحم ــن أب ــو فرح ــة بيش ــتغل ف ــي عم ــال
الخدم ــات بق ــوات حف ــظ الس ــام ف ــي مط ــار الج ــورة ون ــزل إج ــازة علش ــان يش ــوف أهل ــه ويفط ــر م ــع أهل ــه ،عب ــد
الرحم ــن مت ــزوج وعن ــده طفلي ــن ،ثان ــي ي ــوم م ــن إجازت ــه ،زي م ــا ه ــو مع ــروف لم ــا تطل ــع م ــن القري ــة أو تدخله ــا
الزم تســتأذن مــن العســاكر عنــد الكميــن اللــي عنــد المدرســة اإلعداديــة علــى طــرف القريــة ،وهــو اســتأذن
علش ــان يطل ــع م ــن القري ــة بوق ــت الظه ــر ،وبع ــد م ــا مش ــى ك ــم خط ــوه ضرب ــوه بالن ــار ،س ــمعنا ص ــوت الرصاص ــة
وطل ــع كثي ــر م ــن األهال ــي نش ــوف اي ــش ص ــار ،لقين ــا عب ــد الرحم ــن بين ــزف م ــن ص ــدره وص ــارت الن ــاس تص ــرخ عل ــى
عس ــاكر الكمي ــن ،لك ــن طبع ــا مفي ــش أي رد فع ــل م ــن العس ــاكر ،الل ــي فهمن ــاه م ــن العس ــاكر أن عس ــكري الكمي ــن
الل ــي واف ــق عل ــى دخ ــول “عبدالرحم ــن” نس ــي يبل ــغ العس ــكري زميل ــه الل ــي ف ــوق المدرس ــة ،فض ــرب مباش ــرة عل ــى
عبدالرحم ــن اهلل يرحم ــه ،قب ــل ك ــدى نف ــس الكمي ــن عم ــل نف ــس القص ــة م ــع نض ــال مس ــلم حس ــن الل ــى قتل ــوه
م ــن حوال ــي  7ش ــهور وه ــو م ــروح بيت ــه بع ــد م ــا كان يلع ــب ك ــرة م ــع ش ــباب القري ــة”.

2

يضي ــف الش ــاهد“ :الن ــاس ف ــي القري ــة معروفي ــن بالواح ــد وم ــش كثي ــر هم ــا ي ــدوب  15عيل ــة والباق ــي نازحي ــن،
يعن ــي م ــا في ــه ح ــد بيدخ ــل او يطل ــع غي ــر اس ــمه موج ــود ف ــي الكمي ــن ،والتضيي ــق عل ــى الن ــاس م ــا ل ــه أي الزم ــة،
القري ــة وس ــط كماي ــن كثي ــر يعن ــي أم ــان ،لي ــه االس ــتهتار بحي ــاة األهال ــي ولي ــه م ــا في ــه أي حس ــاب للعس ــاكر الل ــي
بتض ــرب رص ــاص! وبعدي ــن لي ــش يضرب ــه رصاص ــة واح ــدة ف ــي القل ــب لي ــش م ــا أصاب ــه ف ــي رجل ــه ل ــو ه ــو حت ــى
مش ــتبه في ــه!
ل ــو حاس ــبوا العس ــكري الل ــي قت ــل نض ــال م ــا كان انقت ــل عب ــد الرحم ــن وم ــا اتيتم ــوا عيال ــه و ض ــاع مس ــتقبلهم
والن ــاس خايفي ــن طبع ــا يقول ــوا مي ــن قتله ــم علش ــان التحقيق ــات ومابده ــم مش ــاكل م ــع الجي ــش وبيقول ــوا ندفن
ولدنــا بــدل مــا يحطــوه فــي المشــرحة لشــهور التحقيقــات وهــات مــا يثبــت أن الجيــش قتلــه وطبعــا كلكــم
عارفي ــن اي ــه ممك ــن يصي ــر ل ــو ح ــد اته ــم العس ــاكر”.
توافق ــت رواي ــة ش ــاهد العي ــان م ــع م ــا نش ــرته أح ــد الصفح ــات المحلي ــة بمدين ــة الش ــيخ زوي ــد عل ــى موقع فيس ــبوك
والت ــي أك ــدت قي ــام كمي ــن العك ــور التاب ــع للجي ــش بإط ــاق الرص ــاص عل ــى الضحي ــة وقتل ــه دون مبرر.
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وفقــا للمعطيــات التــي كشــفها الشــاهد فــي روايتــه ،فــإن الضحيــة كان معروفــاً للكميــن وحصــل علــى إذن
مس ــبق للم ــرور عب ــر الحاج ــز العس ــكري وه ــو الروتي ــن األمن ــي المعت ــاد والمتبع م ــن الس ــكان المحليي ــن المقيمين
ف ــي المنطق ــة ف ــي التعام ــل م ــع الحواج ــز العس ــكرية ،كم ــا أن ــه ل ــم يق ــم ب ــأي فع ــل يش ــكل تهدي ــداً يب ــرر إط ــاق
الرص ــاص ،ول ــم يك ــن هن ــاك أي اش ــتباكات مس ــلحة أو ظه ــور لعناص ــر معادي ــة ف ــي ذل ــك الوق ــت ،كل ذل ــك يجع ــل
م ــن ه ــذا الفع ــل ف ــي مص ــاف القت ــل العم ــد غي ــر القانون ــي.
وثق ــت مؤسس ــة س ــيناء لحق ــوق اإلنس ــان خ ــال األش ــهر الث ــاث األول ــى م ــن ع ــام  2021عمليت ــي قت ــل عم ــد غي ــر
قانون ــي قام ــت به ــا الق ــوات المصري ــة ،إذ وقع ــت األول ــى ف ــي تاري ــخ  2021.01.15بع ــد أن أطل ــق كمي ــن “حس ــان”
العس ــكري الواق ــع ف ــي قري ــة الظهي ــر جن ــوب الش ــيخ زوي ــد إل ــى مقت ــل ام ــرأة تعم ــل كراعي ــة أغن ــام ،أم ــا الثاني ــة
فحدث ــت ف ــي تاري ــخ  2021.02.26وكان ضحيته ــا موظ ــف بالمعه ــد األزه ــري ف ــي الش ــيخ زوي ــد ،قت ــل أثن ــاء قيادت ــه
للس ــيارة بصحب ــة عائلت ــه حي ــث أطلق ــت علي ــه الن ــار حمل ــة أمني ــة.
تس ــتلزم أعم ــال القت ــل الت ــي تق ــع عل ــى أي ــدي ق ــوات إنف ــاذ القان ــون خ ــارج أح ــوال الن ــزاع المس ــلح وج ــوب فت ــح
تحقي ــق ف ــوري وع ــرض المتهمي ــن أم ــام القض ــاء تمهي ــداً لمحاكمته ــم والحص ــول على قرار ع ــادل يُنص ــف الضحايا
وذويه ــم .إال أن ذل ــك ل ــم يح ــدث ف ــي س ــيناء ،فل ــم يُع ــرف اتخ ــاذ الس ــلطات لمث ــل ه ــذه اإلج ــراءات ،ب ــل تَعم ـدُ إل ــى
مص ــادرة ح ــق الضحي ــة بتقيي ــد الواقع ــة ض ــد مجه ــول ،مم ــا يح ــرم الضحي ــة أو ذوي ــه م ــن أي ــة حق ــوق تتناس ــب
م ــع الحادث ــة إضاف ــة إل ــى حماي ــة المس ــؤولين عنه ــا م ــن أي ــة مس ــاءلة قضائي ــة .يعتب ــر الحرم ــان التعس ــفي م ــن
الح ــق ف ــي الحي ــاة انته ــاكا لحق ــوق اإلنس ــان ،فالح ــق ف ــي الحي ــاة مكف ــول ف ــي اإلع ــان العالم ــي لحق ــوق اإلنس ــان
بموج ــب الم ــادة  ،3وف ــي الم ــادة  6م ــن العه ــد الدول ــي الخ ــاص بالحق ــوق المدني ــة والسياس ــية ،ف ــا يج ــوز الت ــذرع
بالظ ــروف االس ــتثنائية لتج ــاوز ذل ــك.
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انتهاكات تنظيم والية سيناء التابع لداعش:
قتل عمد غير قانوني في العريش
2021.04.28
أق ــدم تنظي ــم داع ــش عل ــى خط ــف وقت ــل س ــيدة ورجلي ــن ف ــي الثام ــن والعش ــرين م ــن أبري ــل بعدم ــا تس ــلل عناصر
والي ــة س ــيناء إل ــى ح ــي األم ــل الواق ــع ف ــي جن ــوب ش ــرق مدين ــة العري ــش عل ــى بُع ــد أق ــل م ــن  3كيل ــو مت ــر م ــن
الكتيب ــة  101وه ــي مق ــر إدارة الح ــرب عل ــى اإلره ــاب ف ــي ش ــمال س ــيناء.

ووفقا للبيانات التي حصلت عليها مؤسسة سيناء ،فإن القتلى هم:
 - 1دواب ــة س ــليم س ــالم س ــالمان 40 ،ع ــام ،قتل ــت بطلق ــات اخترق ــت أس ــفل الرقب ــة م ــن الخل ــف وم ــن األم ــام وعُث ــر
عل ــى كدم ــات أس ــفل العي ــن وس ــحجات بالوج ــه.
 - 2مســلم عبــد الحميــد ســالمان ســالم 28 ،عــام ،قتــل بطلــق نــاري فــي مؤخــرة الــرأس وعثــر علــى كســور
بعظــام الجمجمــة وســحجات فــي اليديــن والســاقين.
 - 3محم ــد علي ــان س ــلمان س ــليم 20 ،ع ــام ،قت ــل بعياري ــن ناريي ــن اخترقت ــا أعل ــى م ــن األم ــام و وتبي ــن وج ــود
تهت ــك ف ــى عظ ــام الف ــك.
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الحق ــا أص ــدر اتح ــاد قبائ ــل س ــيناء ،التنظي ــم الش ــعبي المس ــلح المتحال ــف م ــع الجي ــش ف ــي نزاع ــه م ــع داع ــش ،بيان اً
نع ــى في ــه الرجلي ــن واصف ــا إياه ــم بالبطلي ــن ،ف ــي إش ــارة لك ــون الرجلي ــن م ــن المتعاوني ــن مع ــه ف ــي حرب ــه م ــع
داعش.
التق ــت مؤسس ــة س ــيناء م ــع رج ــل ينتم ــي لقبيل ــة الترابي ــن الت ــي ينخ ــرط ع ــدد م ــن رجاله ــا ضم ــن تنظي ــم اتح ــاد
قبائ ــل س ــيناء ،وال ــذي روى قائ ــا“ :وق ــت الس ــحور دخ ــل الح ــي حوال ــي  11مس ــلح تكفي ــري ،م ــا ح ــد ع ــارف كي ــف
وصل ــوا للح ــي ،الح ــي وراه وقدام ــه كماي ــن كثي ــر ،والتكفيريي ــن عدده ــم كان كبي ــر والغري ــب ان م ــا ح ــدا رصده ــم،
راح ــوا لبي ــوت مح ــددة بع ــد م ــا انتش ــروا وهم ــا ملثمي ــن وش ــايلين رشاش ــات والبس ــين لب ــس ش ــبه الجي ــش ،راح ــوا
لبي ــت محم ــد علي ــان الحم ــراوى م ــن قبيل ــة الس ــواركة ،وش ــدوه م ــن وس ــط البي ــت واثني ــن ثانيي ــن راح ــوا عل ــى بيت
مس ــلم عب ــد الحمي ــد اب ــو نقي ــز ،و خ ــدوه ه ــو وحرم ــه اس ــمها دواب ــة برض ــه م ــن قبيل ــة النقي ــزات ،وراح ــوا لبيتي ــن
ثانيي ــن واح ــد تربان ــي وواح ــد مالح ــي وس ــألوا عليه ــم ب ــس م ــا كان ــوا موجودي ــن ،ه ــددوا الن ــاس بالس ــاح م ــا
ح ــد يتكل ــم او يرف ــع حس ــه ،ومش ــيوا زي م ــا ج ــوا ،متفرقي ــن وبينه ــم المخطوفي ــن ،الدني ــا ظل ــت س ــاكته للصب ــح،
الن ــاس طلع ــت تتح ــرى اي ــش ص ــار ،عل ــى ط ــرف القري ــة الش ــرقي والن ــاس بتق ــص أث ــر التكفيريي ــن لق ــوا الجث ــث
الثالث ــة مرمي ــة ومضروب ــة بالرص ــاص م ــش بعي ــد ع ــن القري ــة ..وبعدي ــن الن ــاس بلغ ــوا األم ــن ب ــس م ــا ص ــار أي
ش ــئ ..وال ح ــد تح ــرك وال ح ــد اهت ــم غي ــر أهال ــي المقتولي ــن الل ــي كان ــوا نازحي ــن م ــن الح ــي ورجع ــوا م ــن قري ــب”.
وفق ــا للمعطي ــات ،ف ــإن الس ــيدة الت ــي قتله ــا التنظي ــم لي ــس له ــا أي نش ــاط أو انحي ــاز ألط ــراف الن ــزاع ،وه ــي بذل ــك
تعتب ــر مدني ــة تتمت ــع بحصان ــة يتعي ــن بس ــببها عل ــى أط ــراف الن ــزاع حمايته ــا وع ــدم المس ــاس به ــا .وه ــو م ــا ل ــم
يح ــدث ف ــي ه ــذه الواقع ــة الت ــي ج ــرى فيه ــا زج مدني ــة ذنبه ــا الوحي ــد أن له ــا صل ــة قرب ــة م ــع أح ــد المقاتلي ــن
المنحازي ــن ألح ــد أط ــراف الن ــزاع .ويرج ــح أن التنظي ــم ق ــام بقتله ــا إش ــباعا لرغبت ــه ف ــي االنتق ــام م ــن المقاتلي ــن
وب ــث الرع ــب ف ــي صف ــوف المدنيي ــن.
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خارطة شبه جزيرة سيناء

ﺣمال ﺠﻐﻈاء

مدن رئيسية
شمال سيناء
مركز المدينة
وسط و جنوب سيناء
الحدود االدارية
حدوث انتهاك
اسم و موقع المدينة
التي حدث فيها انتهاك
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جميع الحقوق محفوظة
لمؤسسة سيناء لحقوق اإلنسان

